
P r o g r a m 
 

Medzinárodnej vedeckej konferencie 

Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi 

a inými orgánmi verejnej moci ‒ V. ústavné dni 

 

K o š i c e 

27. september 2016 

 

(Pojednávacia miestnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, Košice) 

 

 

8.30 – 9.00 

 

Príchod a prezentácia účastníkov konferencie 

 

 

9.00 – 9.05 

 

Otvorenie konferencie  

(Anna Pančurová, riaditeľka tlačového a informačného odboru Ústavného súdu 

Slovenskej republiky) 

 

 

9.05 – 10.45 

 

I. blok:  

(Moderátor: Jana Baricová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 

 Vybrané rozhodnutia medzinárodných súdnych orgánov v rozhodovacej 

činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky 

(Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 

 Obnova řizeni v souvislosti s rozsudkem ESLP v České republice  
(Aleš Pejchal, sudca ESĽP za Českú republiku) 

 

 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd vo svetle Protokolu 

č. 16, „Advisory opinions“ 
(Alena Poláčková, sudkyňa ESĽP za Slovenskú republiku) 

 

 Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky z pohľadu 

judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva 

(Marica Pirošíková, zástupkyňa vlády SR pred ESĽP) 

 

 Diskusia 

 

 

10.45 – 11.15 

 

Prestávka na kávu 

 

 

 

11.15 – 13.00 

 

II. blok:  

(Moderátor: Marianna Mochnáčová, sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 

 Teoretická východiska závaznosti rozhodnutí mezinárodních soudů pro 

vnitrostátní soudy 
(Aleš Gerloch, vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Karlovej 

univerzity v Prahe) 

 

 Záväznosť rozhodnutí Súdneho dvora EÚ o prejudiciálnych otázkach  
(Dobrovičová G. – Jánošíková M.) 

(Gabriela Dobrovičová, dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach) 



  Obnova řízení po rozsudcích ESLP v České republice: i po dekádě praxe 

více otázek než odpovědí 

(Ivo Pospíšil, generálny sekretár Ústavného súdu Českej republiky 

 

 Právny pluralizmus ako rámec vzťahov národných a medzinárodných 

súdov 

(Eduard Bárány, vedecký pracovník Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie 

vied a emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 

 Implementácia rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie do právneho 

poriadku Slovenskej republiky 

(Štefan Grman, tajomník Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky) 

 

 Diskusia 

 

 

13.00 – 14.00 

 

Obed v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky  

(švédske stoly) 

 

 

 

14.00 – 16.00 

 

III. blok:  

(Moderátor: Ladislav Orosz, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky) 

 

 Hodnotový výklad práva prameniaci v judikatúre európskych sudov v 

civilnom procese 

(Marek Števček, Katedra občianskeho práva Univerzity Komenského 

v Bratislave) 

 

 Současný evropský soudní koncept testování ústavnosti  

(Karel Klíma, vedúci Katedry právnych disciplín a verejnej správy 

Metropolitnej univerzity Praha) 

 

 Suverenita štátu vo sfére rozhodnutí nadštátnych orgánov 

(Svák J.- Balog B.) 

(Ján Svák, rektor Paneurópskej vysokej školy) 

 

 K niektorým medzinárodným aspektom v oblasti priemyselných práv 

(Peter Vojčík, vedúci katedry Občianskeho práva Právnickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

 

 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová(C-22/12) a judikatúra 

súdov v Slovenskej republike  

(Tomáš Majerčák, Katedra ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)  

 

 Diskusia 

 

 

16.00 – 17.30 

 

 

Čaša vína 

 

 


